
Sytémy zpracovávající OÚ
Podnikový informační 

systém (ERP)
Docházkový systém Stravovací systém Elektronická pošta Webová prezentace 

Správce OÚ Careiras invest s.r.o. Careiras invest s.r.o. Careiras invest s.r.o. Careiras invest s.r.o. Careiras invest s.r.o.

Další zpracovatelé OÚ/účel nejsou

Pro agenturní 

zaměstnance Forschner 

spol. s r.o.

Stravovací servis spol. s 

r.o.
nejsou nejsou

Místo uložení OÚ
sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

Forschner spol. s.r.o., 

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

Stravovací servis spol. s 

r.o.,

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

Místo zpracování OÚ
sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

sídlo společnosti, 

kancelář společnosti

Účely zpracování OÚ

Personální agenda,

mzdová agenda,

fakturace zákazníků

podklad pro zpracovní 

mezd

objednávání stravy, 

podklad pro zpracování 

mezd

Elektronická 

komunikace
Poskytování informací

Právní titul zpracování (zákonný důvod) ano ano ano ano ano

Kategorie údajů

osobní údaje,

zvláštní kategorie 

osobních údajů

osobní údaje osobní údaje osobní údaje osobní údaje

Kategorie subjektů OÚ - zaměstnanci ano ano ano ano ano
Kategorie subjektů OÚ - zákazníci ano ne ne ano ne
Kategorie subjektů OÚ - externí osoby ano ne ne ano ano

Doba uložení
10 let

mzdové listy 30 let
10 let 10 let 1 rok x

Předávání OÚ jiným příjemcům ne ne ne ne ne

Předávání do třetích zemí ne ne ne ne ne
Ochrana OÚ přístupovými právy ano ano ano ano ano
Ochrana OÚ fyzickým zabezpečením 

přístupu
ano ano ano ano ano

Dokumentace opatření
Interní směrnice pro 

ochranu OÚ

Interní směrnice pro 

ochranu OÚ

Interní směrnice pro 

ochranu OÚ

Interní směrnice pro 

ochranu OÚ

Interní směrnice pro 

ochranu OÚ

                                                                 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů v Careiras invest s.r.o.
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